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Yedinci Ordu Kumandanlığına
Vaz’iyyet-i umûmiyyeye nazaran menzillerce ber-vech-i âtî tertîbât yapılması lâzımdır.
1- Humus civârında kalacak bir piyâde taburu, iki süvâri bölüğü ve bir batarya ve Dördüncü
Ordu karâr-gâhından [cem’an bin insan, beş yüz hayvân]dan mâ-adâ Yedinci ve Dördüncü
Ordular kuvveti Haleb havâlîsinde toplanmış bulunacakdır. Buna göre:
a) Evvelâ Dördüncü Ordu kıtaâtının Haleb civârına esnâ-yi nakillerinde gerek trenlerle
gelenler ve gerek karadan yürüyecekler yollarda ve istasyonlarda mükemmelen iâşe
olunmalıdır.
b) Humus’da kalacak kuvvet mümkün olduğu kadar uzun müddet meselâ bir ay orada
bırakılacakdır. Bu kuvvetin orada kaldığı müddetce vâsi’ mikyâsda iâşesi lâzımdır.
Müfrezenin geri alınması îcâb etdiği hâlde kara tarîkini ihtiyâr edebileceği nazar-ı dikkatden
dûr tutulmamalıdır.
c) Haleb civârında yalnız Dördüncü ve Yedinci Orduların iâşe mevcûdunun on beş bin
insân, beş bin hayvâna bâliğ olacakdır. Bu mevcûda Haleb’de mevcûd menzil teşkîlâtı, karârgâhlar ve sâirenin ayrıca ilâvesiyle iâşe mevcûdunun tesbîti ve âna göre tertîbât alınması
muktezîdir.
ç) Başmenzil, Dördüncü Ordu kıtaâtının Haleb’de ilbâs ve techîzini de sûret-i mahsûsada
düşünmelidir.
2- Humus Menzili, techîzât anbarı, i’mâlât-hâneler gibi müessesâtını Pozantı’ya ve Humus ile
Haleb arasında ihtiyâcdan fazla kalacak erzâkını Islahiye’ye ve Bağçe’ye nakl edecek ve bu
nakliyyâtın arkasını alıncaya kadar Humus’da kalacakdır. Nakliyyâtın bitdiği Gruba bildirilince
Humus Menzil Müfettişliğine yeni verilecek vazîfe ve mahal-i teessüsü Grubdan emr
olunacakdır.
3- Başmenzilce Haleb’den Ayıntab ve Maraş istikametinde ve yine Haleb’den hatt boyunu
ta’kîben Pozantı istikametinde, Islahiye’den Maraş istikametinde gayet kuvvetli, Adana’dan
Sis istikametinde nisbeten zaîf kara menzil hatları te’sîsi lâzımdır. Bu menzillerde birer
günlük mesâfelerde te’sîs olunacak kuvvetli nokta ve konak kumandanları geçecek kıtaâtın
iskân ve iâşesini te’mîn edebilecek sûretde techîz ve takviye olunmalıdır. Hatlar üzerinde
tertîbât-ı sıhhiyye ayrıca düşünülmelidir.
4- Mıntıkası Ulukışla’ya kadar temdîd edilecek olan Pozantı Hatt Kumandanlığının cenûb
hudûdu Adana ve Konya şimendüferlerinin telâki mahalli olacak ve bu Hatt Kumandanlığı
müstakillen Başmenzil’e merbût olacakdır. Pozantı ve Ulukışla’da en büyük depoları ihtivâ
edecek olan bu Hatt Kumandanlığı gayet kuvvetli teşkîlâta sâhib olacakdır.
5- İâşe ve ikmâl nokta-i nazarından Adana Menzil Müfettişliği İkinci Orduya, Haleb Menzil
Müfettişliği Yedinci Orduya ilhâk edilmişdir. Ve fakat Grubun ta’lîmâtına tevfîkan yapılan
umûmî tertîbâta müteallik işler hakkında ve bir menzilden dîger menzile verilecek ve sevk
olunacak zî-rûh ve gayr-i zî-rûh mevâdd hakkında bu menziller Başmenzilden emir
alacaklardır.
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